
 الكمرات الخرسانیة فى
ھناك كمرات رئیسیة وكمرات ثانویة ویجب التأكد من ان 

الكمرات الثانویة یكون اعلى حدید الكمرة الرئیسیة  حدید
  والحدید السفلى وینطبق ھذا على الحدید العلوى

 انظر الصورة

 یتبع
  ةالصور المرفق

   
 
  
  

بادىء الكمرة یجب ان تنزل برجل داخل العمود وطول 
  الرجل یساوى عمق الكمرة

  المفروض ان ینطبق ھذا على الحدید العلوى والسفلى
تنفیذ الرجل بھذا الطول فیمكن  ولكن الحدید السفلى یصعب

  سم١٠االكتفاء بطول 
 الصورة انظر
 یتبع

  ةالصور المرفق
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 اذا زاد عدد اسیاح الحدید السفلى بحیث الیسمح بمرور الركام
 

الكمرة السفلى على صفین باستخدام تخانھ  یتم رص حدید
  عبارة عن قطعة سیخ حدید

 بسكوتة للحفاظ على وجود غطاء خرسانى ویالحظ وضع
اسفل السیخ الن  ویالحظ ان تكون البسكوتة اسفل الكانة ولیس

 الكانة بترفع كل االسیاخ
 الصورة انظر
 یتبع

  ةالصور المرفق
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   سم٧٠اذا زاد عمق الكمرة عن 
البراندات الیزید  یتم اضافة براندات بحیث ان المسافة بین

  سم٣٥عن 
 للكمرة من الحدید السفلى % ٨وحدید البراندات بیكون 

 انظر الصورة
 یتبع

  ةالصور المرفق
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 یجب ان یكون قفل الكانة تبادلى ولیس على جانب واحد
بالكانة بسلك الرباط واال یقل سلك  ویجب ربط كل االسیاخ
  الرباط عن طرفین سلك
القصافة لربط سلك الرباط ومھم جدا  وان تستخدم الكالبة او

 قص طرف سلك الرباط الزیادة
 لصدأ الحدید حتى الیكون سبب

 انظر الصورة
 یتبع

  ةالصور المرفق
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الكمرات المستمرة یتم تكسیح حدید الكمرة عند الخمس  فى
المجاور وقد یطلب المصمم  ویمتد بعد الركیزة الى ربع البحر

 امتداده الى ثلث البحر المجاور لذلك یجب قراءة المالحظات
  جیدا

 فى الكمرات البسیطة التى تنتھى عند العمود او الركیزة
عند سبع البحر ویدخل برجل داخل العمود  یتم تكسیح الحدید
 كما ذكرنا سابقا

 الصورة انظر
 یتبع

  ةالصور المرفق
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بعض الكمرات المعرضة لشیر اوقص كبیر یطلب  فى
منظرین لمقاومة ھذا  المصمم االنشائى ان یتم التكسیح على

 القص
 وھذا نادرا مایحدث ولكن یجب ان نعرف ذلك

واضح بالصورة تم تكسیح سیخین على مسافة  وكما ھو
الثالث او بقیة  نصف العمق من الركیزة ثم یتم تكسیح السیخ

االسیاخ على بعد مساوى لنصف عمق الكمرة یقاس من 
 االخیر التكسیح

 انظر الصورة
 
 

  ةالصور المرفق
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  حالیا دورات تدریبیة فى التنفیذ واالشراف الھندسىتقام 
  مشاریع البناءعلى 

  افالم الفیدیو المصورة من مواقع التنفیذباستخدام 
  حسن قندیلمھندس 
   من داخل مصر٠١٨٩٠٥٧١٣٠/ موبایل 
  مصر – اسكندریة

 architecture1410@gmail.com/ ایمیل 
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